
        

Що робити для зняття арешту або заборони на відчуження 
автомобіля?  

            Громадяни  

                                                                                                                                                                                                                                
 Арешт транспортного засобу – накладення заборони на право розпоряджатися автомобілем з метою його збереження до визначення 

подальшої долі. Застосовується для забезпечення реального виконання рішення. 
 Арешт на транспортний засіб може бути накладено при наявності несплачених штрафів за порушення Правил дорожнього руху, 

заборгованості по сплаті кредитних зобов’язань, аліментів, заборгованості за комунальні послуги тощо. 

 Зняти арешт з транспортного засобу можливо при наявності відповідної постанови органу державної виконавчої служби. Перше, що 

необхідно зробити дізнавшись про наявність арешту – зателефонувати або з’явитися особисто до одного з міських відділів державної 

виконавчої служби для з’ясування розміру заборгованості, за адресою вул. Шевченка, 118. Телефони для довідок: 

Деснянський відділ державної виконавчої служби м. Чернігів ГТУЮ у Чернігівській області – тел.:  3-15-15 

Новозаводський відділ державної виконавчої служби м. Чернігів ГТУЮ у Чернігівській області – тел.: 674-290 

Центральний відділ державної виконавчої служби м. Чернігів ГТУЮ у Чернігівській області – тел.: 671-946 

 Заборгованість та штрафи, що виникли з 01.01.2017 можливо переглянути самостійно за допомогою інтернет-ресурсу Єдиний державний 

реєстр боржників у відкритому доступі. 

По-друге, сплатити штраф, заборгованість, тощо на відповідний рахунок відділу ДВС. 

По-третє, отримати постанову про зняття арешту з майна, яка створюється в Автоматичній системі виконавчого провадження. Вона повинна 

бути підписана державним виконавцем та скріплена печаткою. Після чого звернутися з заявою до Регіонального сервісного центру МВС. 

 Бувають ситуації, коли власник арештованого транспортного засобу сплатив борг повністю, в передбачений законом термін для 

самостійного виконання (10 днів), а виконавчі органи не мають підтвердження про сплату, а значить не мають законних підстав для звільнення 

майна боржника від арешту. У подібній ситуації необхідно звернутись до виконавчої служби за місцем проживання (реєстрації) боржника та 

надати квитанції про сплату боргу. Після чого державним виконавцем буде винесено Постанову про завершення виконавчого провадження у 

зв’язку фактичною сплатою боргу. Копія такої Постанови підписана та завірена печаткою надсилається сторонам або видається боржнику 

особисто для пред’явлення РСЦ МВС.  


